VIN$OTTE CERTIGO - Vereniging zonder winstoogmerk
ERKEND CONTROLEORGANISME Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - 8-1030 Brussel
OndernemingsnummerBE 0821.076.888 - lntemet:www.vincotte.com
and environmental services

vtNcoïTE

Business Class Kantorenpark - Jan Olieslagerslaan 35 / 8-1800 Vilvoorde
Tel: -Fax:-E.Mail :
Contactpersoon: Angelo Gallo

'

Onze gegevens
Verslag nr.: AUD / 19170038547 I 00lNL / 000
Klantref.: BTOCAUD
Contractref.: /

'

Uwgegevens

'

lnterventiegegevens

Ref.:

Monseigneur Denayerstraat, 225
1731 Zellik(Asse)

/

Plaats: : Monseigneur Denayerstraat, 2A5 173'l Zellik(Asse)
Datum: 2610912012
Uitgevoerd door: ANGELO GALLO (4235)

VAN GELIJ
EIDSONDERZOEK EN/OF
GONTROLEBEZOEK VAN EEN E LEKTRISGH E L/MGSPAN NINGSI NSTALLATIE
INSTALLATIE
Naam: 2ieme etage Voomaam:
Adres: Monseigneur Denayerstraat, 2A5 Past nr.: 1731 Stad: Zellik(Asse)
Tel: 0495220926

- Eigenaar

of beheerder

idem
Naam: sebastien thomas Voornaam:

. Plaats type
Wooneenheid

BAS|S VAN HET ONDERZOEK
- Reglement Algemeen Reglement op de Elekrische lnstallaties (AREI)

- Art271: controle verkoop
- Art 86
- Art 271 bis

BESLUIT
- De bestaande installatie voldoet niet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische lnstallaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting was vezegeld.
' De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vó6r 26109t2013 door hetzelfde erkend organisme.(*)
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder
yerlFging yitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overireding zijnde installatie, indien ze
in dienst blijft, geen gevaar vormt voor pêrsonen of goederen. lndien bij het nieuw controlebezoek, na-max. 1 jaar, de
overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek
overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.
Dit proces'verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte
wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeki te wijten
aan elektri.citeit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare eí
toegankelijke delen van de installatie.

oatum v8n EÍdruk 30/09/2012
Aantal

blz,: 2

ffi

ffi

Bolglum-tlsthodánds-FEn@-Lux€mburg-lt.ly-Hun!€ry-f/io@-Algpda-UAE-Oman-USA-lndts

vt
@

8lz:212
nr.:

Verslag

AUD / 19 / 70038547 / 00 / NL / 000

Contractref.: /

TNHOUp VAN }[ET ONPERZOEK
- Visuele

controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij Íechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elekirische schokken bij onreehtstreekse aanraklng.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geihstalleerd elektrische materileel.
- Vast oÍvast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
'Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de
respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema,s.
- Continui'teit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 8.74 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 136 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominriótingen via de eigen testinrichting.
' Foutlussen en de juiste aansluiting van de diÍferentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

ALGEMENE GEGEVEN$ ELEKTRTSCHE IN$TALLAT|E
Gegevens van de verdeler
EAN:
kWh meter nr.:
Meterstand dag:
Meterstand nacht:
Bescherming aansluiting:

EAN niet meegedeeld
34030224
7639
8031

- Gegevens van de installatie
lnstallatie ontworpen vooÍ een nominale
spanning van:
Maximale nominale stroom:

XVB
10 mm2

aardingslus

- Beschrijvingvan de installatie
Aantal eindstroombanen:

R-l-1501
R-r-1502
R-t-1822

230 V

40A

Voedingsleiding hoofdbord - type:
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:
Type aardelektrode:
Algemene differentieelstroominrichting
Aantal borden:

404

:

404 300mA
1

14

Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te vooziên (art. 16, 26s- 269 AREI).
Situatieschema('s) van de installatie is(zijn) te voozien (art. 269 AREI).
De verbindingen verwezenlijken in verbindings- of aftakdozen, aan de klemmen van schakelaars,
contactdozen, in plafonddozen van verlichtingstoestellen (art. 207.07 AREI).

ANDERE BIJLAGE(N)

